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Rátkai Márton Klub 2018-as tevékenyégéről 
 

I. Rövid történeti helyzet- és környezetelemzés 
A budapesti Rátkai Márton Klub 1955-ben alakult, volt színészklub, munkás-művész klub, 

végül kulturális egyesület. 1985-től a Városligeti fasorban, a Művészeti Szakszervezetek 

Szövetségének székházában működöt 1990-től kulturális egyesületként, 2001-től közhasznú 

szervezetként. Ezt vesztette el 2015-ben. Műsorai és helyzete is ennek megfelelően alakult. 

Célja, azonban– melyet 1990-ben fogalmaztunk meg– nem változott. Tevékenységét ennek 

szellemében végzi. Az elmúlt 63 évben 6-szor költözött, és minden alkalommal új 

helyzethez alkalmazkodó új koncepciót kellett kialakítani. Már 1985-ben is komoly 

változást jelentett a Nagymező utca után a Városligeti (Gorkíj) fasorba való költöztetés, (a 

szakszervezet a használati jogot eladta), hasonlóan súlyos változást jelentett a székház 

eladása utána a klub új helyének megtalálása, és a helyszínhez való alkalmazkodás 

elemzése, új stratégia kidolgozása. Ez a folyamat ma is tart. 

Egyesületünknek továbbra is 5 művészeti- szakmai szakszervezet (artisták, írók, filmesek, 

színészek, zenészek) és közel 50 egyéni tagja van.  

2016. február 15-én költözött a klub a TIT Stúdióba, ami a legjobb megoldásnak tünt, mert 

a stúdió is egyesület és a profilbővítést tervezett, kiszélesítve az ismeretterjesztést a 

művészetekre is A klub igyekszik a TIT Stúdió tevékenységének szövetébe beépülni, közös 

rendezvényekkel, a stúdió programajaihoz is alkalmazkodó műsorokkal. A nehézségeket az 

okozza, hogy a XI. kerületben Újbudán többféle kulturális intézmény van: 6 

önkormányzati, 5 magán művelődési ház, 12 galéria, művészeti kávéház, bemutatóterem, 3 

színház, 3 zenei helyszín. Ebben a környezetben kell megtalálni a klubnak a lehetőségeit. 

Ehhez alkalmazkodott a klub, amikor alkalmanként új helyszineket is „bekapcsolt”, ahol 

műsorokat szervez, bevonva a művészeket, csoportokat, akik szivesen rendezik, szervezik 

ezeket a programokat.  

 

II. Társadalmi beágyazottság, kapcsolatrendszer 

A korábbi klubtagok jelentős részét elvesztettük a költözéssel. Míg korábban Budáról is 

szívesen jöttek a klubba, ma a kerületből nem jönnek hozznk. Ennek oka a kerület 

sajátosságában rejlik, hiszen a környező kis településeket csatolták a kerülethez, ahol 

korábban már voltak faluházak, klubkönyvtárak, pártházak, melyeket az önkormányzat 

felújított és ma művelődési intézményként működve, a lakosok igényeit ki tudják elégíteni.  

Át kellett alakítanunk kapcsolatrendszerünket: kiterjed a médiára, - helyi kábel TV, kerületi 

újság -, irodalmi társaságokra, egyesületekre, helyi szervezetekre. A klub titkára egy 

közösségi rádió munkatársa, ezért hetente egy budapesti rádióban ad hírt a klub műsorairól, 

vendégeiről. Elköltözésünk után átrendeződtek a partnerkapcsolatok. Legfontosabb, 

stratégia partnerünk a TIT Stúdió Egyesület, mellyel napi munkakapcsolatban, együtt 

dolgozva, közös programok szervezésével segítjük a munkánkat és a közönség 

megnyerését, kerület lakosságát igyekszünk megtalálni, és közös programokkal elérni. A 

régi partnerek közül döntő lett a HUNGAROVOX Kiadóval való szinte havonkénti a 

kapcsolat. Új partnerünk lett a Magyar Művelődési Társaság, a Dunatáj Alapítvány, a Nagy 

Lajos Társaság és néhány irodalmi lap. Újszerű lett a kapcsolatunk a LOOK Galleryvel, 

együttműködési megállapodást kötöttünk, hasonlóan a miskolci Megszólaló Kezek 

Alapítvánnyal és a Gyógyító Dallamok Alapítvánnyal, valamint a Contemporary artist, fine 

artis művészeti csoporttal. A Magyar Filmszövetséggel is kapcsolatban vagyunk, közös 

programokat szervezünk.  
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III. Marketing és PR munkánk 

A megváltozott helyzethez új marketing és PR munka szükséges. A klubtagok továbbra is 

postán megkapják a műsorfüzetet, a weblapon megjelenik a program, és a Facebookon 

rendszeres a tájékoztatás, kapcsolatépítés. Sajnos az elmúlt két évben nem sikerült néhány 

feltételt megteremteni. Pl a klub világító, hagyományos „cégtábláját” műszaki okok miatt 

nem siekrült még mindig feltenni. Az iroda az épület Bocskai úti oldalán van, melynek 

előnye, nem kell a TIT Stúdió nyitvatartásához alkalmazkodni. 

 

A TIT meglévő lehetőségeit is kihasználva az utcai hirdető vitrinbe a klub plakátjait is 

kirakjuk és az épületen belűl is népszerűsítjük a programokat. Csak kis mértékben tudtuk 

felkelteni a Stúdióban működő szakkörök közönségének érdeklődését, Ők is lehetséges 

közönségünk, akik már ismerik és megszokták a meglévő szerény lehetőségeket. A nyári 

két tábor kapcsán, melyet a TIT Stúdióval közösen rendezünk, már bekapcsolódnak a közös 

programba. 

 

Sajátos PR munka a műsorok szervezése, mely egyre nehezebbb, mivel anyagi 

lehetőségeink korlázottak. A napijegy nem fedezné a tiszteletdíjakat, u.n. nagyrendezvényre 

nincs lehetőség. A pénzhiányt kapcsolati tőkével igyekszünk kiváltani, mely a klubtitkár 42 

éves szakmai presztízsének köszönhető. A sikeres PR munka és a folyamatos jó kapcsolat 

eredménye a jó hírnév. A művészek és a közönség elégedettsége már nem a régi, hiszen 

más körülmények között dolgozunk. A klub erénye a kiszámíthatóság.  Továbbra is havi 8-

10 programot szervezünk, de más strukturában. A tagokkal való mindennapi kapcsolattartás 

mellett a rendszeres „taggyűlés” is eszköze ennek a munkának. A kerületben lévő 

intézményekben működőcsoportokat is szeretnénk bevonni a klub propgramjaiba.  

 

IV. Tevékenységünk 

Tevékenységünkkel a TIT Stúdió Harmonizációs programjához kapcsolódunk. A 

műsorszerkezetet átalakítva, heti rendszerességgel van jóga. Hetente a művészetek is 

megjelennek. A kiállításoknak nagy sikere van. Igyekszünk kihasználni az épület erre 

alkalmas tereit, és gyakran. havonta 3 különböző kiálítást szervezünk. A kiállítások 

installációját javitottuk, az épület minden terében tudunk kiállítani.  

Fiatal művészek kaptak bemutatkozási lehetőséget. Ezek még csak kevés látogatót 

vonzzanak, de saját közönséget nevel. A szórakoztató műsorok nem igazán valósították 

meg a reményeinket, ismét probálkoztunk, de nem volt sikeres.  Foglalkoztunk 

ismeretterjesztő előadásokkal, (világűr kérdései, megemlékezések. stb). A Dunatáj 

Aalapítvánnyal közösen havonta vetítünk dokumentumfilmeket, melyet beszélgetés követ. 

Evente nyári tábort szervez a TIT Stúdió,. 

Munkatervünkben meghatározott feladatokat egy részét teljesítettük, a felmerülő új 

lehetőségek, új feladatokat involváltak. A művészeti ismeretterjesztés, a művész és a 

közönség kapcsolatának megteremtése továbbra is feladatunk. Folyamatosan keressük az új 

marketing lehetőségeit, az innováció eszközeivel új célcsoportok, célpiacok feltárására. 

Folytatjuk és bővitettük az új helyszineken történő munkát.   

 

Rászorultságunkat az alábbiakkal indokoljuk: 

1. 2016-ban csak elkezdtünk egy munkát, amihez még idő kell, mert olyan, mintha egy 

új intézményt vezetnénk be, annak ellenére, hogy a klub hírneve még él, de a 

körülményei már nem olyan vonzóak. 

2. Ismét olyan helyre kerültünk, ahol a helyiségekkel nem a klub gazdálkodik, így ebből 

nem tud bevételt biztosítani. 
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3. Az MSZSZ a továbbiakban anyagiakkal már nem segíti a klub munkáját.  

4. Közönségünk hagyományosan, elsősorban azokból a rétegekből tevődik össze, akik 

korábban „megszokták” a kultúrát, de ma már nem tudják megfizetni, ezért magas 

belépődíjakat nem tudunk szedni, különösen a szerényebb enteriőr, és a technikai 

lehetőségek miatt is. Az új közönságünket meg kell találnunk, ezért ez jelentős 

reklám PR költséget igényel. 

5. A szinvonalas programok egy részét a művészek felajánlják, de belépőt ezért nerm 

szedhetünk. Ezek a programok fontosak, hatásuk később jelentkezik. A „fizetős” 

műsorokra sem tudunk olyan árat kérni, ami fedezné a felmerülő költségeket. A 

művészek gázsi nélkül, egy „ügyért” lépnek fel, de elvárják, hogy ezzel együtt a 

közönség legfeljebb szerény díjért látogathassa a programokat. 

6. A saját bevételeket nem tudtuk növelni, anak elenére, hogy külső helyszineken is 

rendeztünk előadást, vagy csatlakoztunk meglévő, baráti intézmények progarmjához. 

Ezek nem növelték a bevételünket, keressük a lehetőséágeket. a bevétel növelésére. 

7. A klub új helyzete nem teszi lehetővé bevételes tanfolyamok, nagyrendezvények 

szervezését, és a termeket sem értékesíthetünk. A jóga bevált, de nem hoz elegendő 

bevételt, mert nincs nagyobb terem. 

8. Az állami támogatás a klubtitkár szerény, szerődésben rögzített „járandósáságára” 

sem elég. 2018-ben csak 2 hónapra tudott számlát adni. (Volt olyan év, 2015/16, 

amikor a klub költségvetésének jelentős részét a klubtitkár állta.) 

9. A klub értékmegőrző és értékképző munkája csak ezekkel a feltételekkel, és a 

jelentős támogatással folytatható.  

10. A klubtitkár még mindig a saját számítógépén dolgozik. 

 

.A klubtitkár egyedül dolgozik. 

Munkánk célkitűzéseit és feladatainkat a munkatervünk tartalmazza. 

 

Budapest, 2019. május 

 

Sebőkné Zalka Ilona 

klubtitkár 
 

 


